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СКУПШТИНА ОПШТИНE ЧОКА
118.
На основу члана 46. став 1. тачка 1) и става 4. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020 и 16/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута општине Чока
("Службени лист општине Чока", број 2/2019), Скупштина општине Чока на седници одржаној 27.11.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Кормањош Ласлу из Чоке, који је изабран са изборне листе
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН
ПАСТОР, престао мандат одборника Скупштине општине Чока пре истека времена на које је изабран, на основу
поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Чока“ .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА

Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

119.
Скупштина општине Чока, на основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 40.
став 1. тачка 66) Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“, број 2/2019) и Одлуке о додели
одборничког мандата у Скупштину општине Чока Општинске изборне комисије Чока број 013-1/2020-V-78 од
03.11.2020. године, на седници одржаној дана 27.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
I.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат за одборникa Скупштине општине Чока Балаж Ференцу, рођеном дана
02.11.1963. године, дипломираном пољопривредном инжињеру из Чоке, изабраном са Изборне листе:
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН
ПАСТОР.
II.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме
је престао мандат.
III.
Ову решење објавити у ''Службеном листу Општине Чока''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА
ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА

Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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120.
На основу члана 6. ст. 5. до 8. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“броj
26/01,45/02(СУС),80/02(др.закон),135/04, 61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,58/12(одлука УС), 47/13, 68/14(др.закон),
95/18,99/18(одлука УС) и 86/19) и члана 78. Статута општине Чока („Сл. лист општине Чока “ бр.2/19),
Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27. новембра 2020. године донела је
О Д Л У К У
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2021. годину на територији општине Чока
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Чока.
Члан 2.
На територији општине Чока одређене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од
комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима
општине Чока, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
1.Зона-насељено место Чока и део катастарске општине Чока.
2.Зона-насељена места Падеј, Остојићево, Санад и катастарске општине Падеј, Остојићево, Санад.
3.Зона-насељена места Врбица, Црна Бара, Банатски Моноштор, Јазово и катастарске општине Врбица, Црна
Бара, Банатски Моноштор, Јазово.
4.Зона-подручје ван насеља Чока, део катастарске општине Чока и подручје које је на основу Плана генералне
регулације насеља Чока („Сл. лист општине Чока“ бр.15/14) дефинисано као радна зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији општине Чока износе:
за 1.Зону -насељено место Чока и део катастарске општине Чока, цене квадратног метра непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 200,00 дин/м2
-за пољопривредно земљиште 59,87 дин/м2
-за шумско земљиште 59,87 дин/м2
-за станове 30.833,34 дин/м2
-за куће за становање 15.435,20 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
26.799,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 10.000,00 дин/м2
за 2.Зону-насељена места Падеј, Остојићево, Санад и катастарске општине Падеј, Остојићево, Санад, цене
квадратног метра непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 200,00 дин/м2
-за пољопривредно земљиште 56,16 дин/м2
-за шумско земљиште 56,16 дин/м2
-за станове 20.408,16 дин/м2
-за куће за становање 10.406,58 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
26.799,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 9.000,00 дин/м2
- за 3.Зону-насељена места Врбица, Црна Бара, Банатски Моноштор,
Јазово и катастарске општине Врбица, Црна Бара, Банатски
Моноштор, Јазово, цене квадратног метра непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 140,00 дин/м2
-за пољопривредно земљиште 48,53 дин/м2
-за шумско земљиште 48,53 дин/м2
-за станове 12.983,87 дин/м2
-за куће за становање 7.500,00 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
14.960,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 6.600,00 дин/м2.

„Службени лист општине Чока“ број 28.

страна 579.

27.11.2020. година

за 4.Зону-подручје ван насеља Чока, део катастарске општине Чока и подручје које је на основу Плана генералне
регулације насеља Чока („Сл. лист општине Чока“ бр.15/2014) дефинисано као радна зона цене квадратног метра
непокретности износе:
-за грађевинско земљиште 59,87 дин /м2
-за пољопривредно земљиште 59,87 дин/м2
-за шумско земљиште 59,87 дин/м2
-за станове 30.833,34 дин/м2
-за куће за становање 15.435,20 дин/м2
-за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте који служе за обављање делатности
26.799,00 дин/м2
-за гараже и гаражна места 10.000,00 дин/м2.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Чока
(„Сл. лист општине Чока“ бр.16/19).
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2021. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

121.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11,
93/12, 99/13,125/14, 83/16,104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), и на основу члана 11. и 38б. Закона о порезима на
имовину („Сл. гласникРС“ , број 26/01,45/02 (СУС), 80/02 (др. закон),135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11,58/12 (одлука УС), 47/13, 68/14 (др.закон), 95/18,99/18 (одлука УС) и 86/19 и члана 78. Статута општине
Чока („Сл.лист општине Чока “, бр.2/19), Скупштина општине Чока на седници одржаној дана 27. новембра
2020. године, донела је
О Д Л У К У
о висини пореске стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Чока
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине
Чока.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге-0,40% ,
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге -0,20%,
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:
На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(1) до 10.000.000 динара
0,40%
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(2) од 10.000.000 до
порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
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25.000.000 динара
10.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(3) од 25.000.000 до
порез из подтачке (2) +1,0% на износ преко
50.000.000 динара
25.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
(4)преко 50.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2% на износ преко
50.000.000 динара
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на
непокретностима на територији општине Чока („Сл. лист општине Чока“ бр.16/19).
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока .
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а примењиваће
се од 01.01.2021. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

122.
На основу члана 5.Закона о порезима на имовину ( „Сл. гласник РС“ број 26/01,45/02(СУС),80/02
(др.закон), 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 58/12 (одлука УС), 47/13, 68/14 (др.закон), 95/18,99/18 (одлука
УС) и 86/19 ) и члана 78. Статута општине Чока ( „Сл. лист општине Чока “ бр.2/19), Скупштина општине Чока
на седници одржаној дана 27. новембра 2020. године донела је
О Д Л У К У
о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим
земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, на
непокретностима, осим земљишта, које се налазе на територији општине Чока.
Члан 2.
Стопа амортизације износи 0,8 % годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање
пореза на имовину („Сл. лист општине Чока“ бр.16/19).
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Чока“ и на интернет страни општине Чока .
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“, а
примењује се од 01.01.2021. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

123.
На основу члана 62. став 5., став 6. и став 7. Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“,
број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана
40. став. 1. тачка 6. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока “, бр. 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године , донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА
Члан 1.
Овом Одлуком мења се члан 4. став 1. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној
својини Републике Србије на територији општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 19/2016), који сада
гласи:
„Након доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу
годину, председник општине Чока донеће Решење о именовању Радне групе за скидање усева, коју ће чинити 3
члана.“
Члан 2.
У свему осталом, Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике
Србије на територији општине Чока („Службени лист општине Чока“, бр. 19/2016), неизмењена остаје на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 – 3 /2020 – V – V
Дана: 27.11.2020. год.
Ч О К А

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ број 28.

страна 582.

27.11.2020. година

124.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/18) члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и
члана 40. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу буџета општине Чока за период од 01.01.2020.
године до 30.09.2020. године који је усвојен закључком Општинског већа општине Чока број VI 016-2/2020-5/2
од 20.10.2020. године.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

125.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
15/2016) и члана 40. став 1. тачка 52. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ДОО СУБОТИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ
ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији годишњег програма пословања „Регионалне
депоније“ доо Суботица за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.
II.
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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126.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ
„СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о остваривању годишњег плана рада О.Ш. „Серво Михаљ“ у
Падеју за школску 2019/2020.
II
Овај Закључак се објављује у „Службеном листу општине Чока”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

127.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ОШ „СЕРВО МИХАЉ“ У ПАДЕЈУ ЗА
ШКОЛСКУ 2020 /2021 ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада О.Ш. ,,Серво Михаљ“ у Падеју за школску 2020/2021.
годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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128.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду О.Ш. ,,Др Тихомир Остојић“ Остојићево за школску
2019/2020 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

129.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.
закон , 101/2016 - др. закон и 47/2018 ), члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Чока (,,Службени лист
општине Чока“ број 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОШ „ДР ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“ ОСТОЈИЋЕВО ЗА
ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада О.Ш. ,,ДР Тихомир Остојић“ Остојићево за школску
2020/2021 годину.
II
Овај Закључак се објављује у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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130.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 52. Статута
општине Чока („Службени лист општине Чока“ , бр. 2/2019 )
Скупштинa општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЦРВЕНОГ КРСТА ЧОКА ЗА 2021. ГОДИНУ
I.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада са финаснијским планом Црвеног крста Чока за 2021.
годину.
II.
Овај Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

131.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 117. Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019) и члана 40. став 1. тачка 13)
Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 2/2019)
Скупштина општине Чока на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OШ „СЕРВО МИХАЉ“ ИЗ ПАДЕЈА

I.
РАЗРЕШАВА СЕ један члан Школског одбора ОШ „Серво Михаљ“ из Падеја због поднете оставке, и то:
1.
Роберт Јакша из Падеја– представник локалне самоуправе.
II.
Горе наведеном члану Школског одбора мандат престаје даном доношења овог решења.
III.
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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132.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 116. став 5) Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и члана 40. став 1. тачка 13)
Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ број 2/2019), Скупштина општине Чока на својој седници
одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА OШ „СЕРВО МИХАЉ“ ИЗ ПАДЕЈА
I.
ИМЕНУЈЕ СЕ један члан Школског одбора ОШ „Серво Михаљ“ из Падеја, и то:
1. Ержебет Терек из Падеја – представник локалне самоуправе.

II.
Горе наведеном члану Школског одбора мандат почиње да траје даном доношења овог Решења, а престаје
истеком мандата осталих чланова Школског одбора, тј. дана 22.08.2022. године.
III.
Ово Решење ће се објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

133.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 75. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019), Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА
АКТА
I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, и то:
1. Драгана Пакашки из Остојићева, као одборник – председник,
2. Илдико Абрахам из Црне Баре, као одборник - заменик председника,
3. Винка Тошић из Чоке – члан,
4. Хајналка Арок из Јазова – члан,
5. Дејан Сретеновић из Чоке – члан.
II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
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ЧОКА
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Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

134.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 76. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019)
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за буџет и финансије, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Снежана Аџић из Чоке, као одборник – председник,
Чаба Зомбори из Чоке, као одборник - заменик председника,
Јагодица Поповић из Санада – члан,
Карољ Барна из Банатског Моноштора – члан,
Бранко Булајић из Чоке – члан.

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

135.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 77. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019), Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне
средине, и то:
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Александар Богдановић из Црне Баре, као одборник – председник,
Ерне Семереди из Јазова, као одборник - заменик председника,
Золтан Шили из Чоке – члан,
Петар Ремовић из Чоке,– члан,
Тибор Нађ из Падеја – члан.

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

136.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 79. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019), Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

1.
2.
3.
4.
5.

I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за представке и жалбе, и то:
Лука Видаковић из Јазова, као одборник – председник,
Ференц Балаж из Чоке, као одборник - заменик председника,
Зоран Јованов из Чоке – члан,
Дејан Сретеновић из Чоке – члан,
Ема Ревес из Црне Баре- члан.

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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137.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 80. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019)
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ

1.
2.
3.
4.
5.

I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за привреду, и то:
Јосип Чешљар из Остојићева, као одборник – председник,
Ерне Семереди из Јазова , као одборник - заменик председника,
Теодор Бандић из Чоке – члан,
Жељко Бебек из Санада – члан,
Арсен Грбин из Остојићева – члан.

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

138.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 81. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019)
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОСВЕТУ И ОМЛАДИНУ

1.
2.
3.
4.
5.

I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за просвету и омладину, и то:
Едит Худак из Чоке, као одборник – председник,
Дарко Бебек из Санада, као одборник - заменик председника,
Денис Радин из Остојићева – члан,
Душан Будовалчев из Чоке – члан,
Миланко Гардиновачки из Чоке – члан.

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
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III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

139.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 82. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019)
Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ВЕРСКА ПИТАЊА
I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за друштвене делатности и верска питања, и то:
1. Карољ Барна из Банатског Моноштора, као одборник – председник,
2. Лена Шили из Чоке, као одборник - заменик председника,
3. Ана Ленђел из Падеја – члан,
4. Зоран Мутуц из Падеја – члан,
5. Шандор Коња из Чоке– члан.
II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

140.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 44. Статута општине Чока (,,Службени лист општине Чока“,
број 2/2019), и члана 60, 61, 74. и члана 83. Пословника Скупштине општине Чока („Службени лист општине
Чока“, број 7/2019), Скупштина општине Чока, на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

„Службени лист општине Чока“ број 28.
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2.
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I.
БИРАЈУ СЕ чланови Комисије за здравље и социјална питања, и то:
Ивана Наумов из Чоке, као одборник – председник,
Илдико Абрахам из Црне Баре, као одборник - заменик председника,
Татјана Васин из Чоке – члан,
Катарина Шевењхази из Остојићева – члан,
Мариас Илеана Ела из Врбице –члан.

27.11.2020. година

II.
Комисија даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине Чока.
III.
Мандат чланова Комисије траје док траје мандат одборника Скупштине која их је изабрала.
IV.
Ово Решење објавити у ,,Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.

141.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 12. став 13. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015,
44/2018 - др. закон и 95/2018) и члана 40. Статута општине Чока („Службени лист општине Чока“ бр. 2/2019),
Скупштина општине Чока, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Чока
I
Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности општине Чока ( у даљем тексту: Комисија).
Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног
понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше
инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Чока.
II
Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности врши: Одељење за инспекцијске
послове општине Чока у чијем саставу су: Грађевинска инспекција, Комунална инспекција, Инспекција за
заштиту животне средине, Просветна инспекција;
III
Послови и задаци Комисије су:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђујесмернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, прати њихову реализацију, а
нарочито:
а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција;
б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора;
в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција;
г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
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3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или
сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стучним усавршавањем
инспектора, као и у утврђивању програма стручног усавршавања инспектора, подноси иницијативе надлежним
органима које се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика
стручног усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7) да се стара да се на службеној интернет страници општине Чока објављују прописи, акти и документи који се
односе на инспекцијски надзор;
8) да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у
надлежности општине Чока, најкасније у року од седам радних дана;
9) да у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини општине Чока и даје предлоге за
предузимање мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници општине Чока објављују информације о свим носиоцима
послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама
електронске поште, као и њиховим руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције
који је незадовољан одлуком о притужби;
12) да разматра извeштаје о раду унутрашње контроле инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.
IV
Комисију чине председник и заменик председника и 3 члана као и њихови заменици.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника Комисије.
V
У Комисију се именују:
- за председника:
Анид Исаковић, службеник за послове јавних набавки Општинске управе општине Чока;
- за заменика председника:
Тамара Ардала, в.д. начелника Општинске управе општине Чока;
- за чланове:
1. Радован Будовалчев, члан Општинског већа општине Чока за област сарадње са месним заједницама,
2. Златомир Рајић, члан Општинског већа општине Чока за област националне мањине,
3. Јанош Тертеи, Општинског већа општине Чока за област међународна сарадња и култура.
- за заменике чланова:
1. Марија Палатинуш, шеф одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине
Чока,
2. Ева Шевењхази, шеф одељења за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове, за
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока,
3. Ирен Јо, шеф одељења за финансије Општинске управе општине Чока.
VI
Комисија доноси Пословник о свом раду.
VII
Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке III овога Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог Општинском већу
општине Чока да заузме став поводом овог питања, односно предузме мере и радње из свог делокруга.
Послове и задатке из тачке III овог Решења Комисија обавља у сарадњи са организационом јединицом општинске
управе надлежном за послове информатике, која обавља стручне послове и послове који се односе на
успостављање и одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.
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VIII
У оквиру Комисије могу се образовати радне групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена
питања инспекцијског надзора. Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне
групе, односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које немајучланове у саставу Комисије,
јавних и јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач општина Чока.
IX
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање
њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
X
Стручне и административно техничке послове за Комисију обавља лице задужено за техничке послове у
кабинету председника општине и Општинског већа општине Чока.
XI
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Чока“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА
Број: 016 - 3 /2020 -V –V
Дана: 27.11.2020. године
ЧОКА

Председник Скупштине општине Чока
Олај Тибор, с.р.
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142. На основу члана 41. став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, бр 87/2018) и Решењу за постављање чланова Штаба за ванредне ситуације општине („Сл.
лист општине Чока“, бр. 11/2018), на основу Уредбе Владе РС о мерама за спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109 /2020, 111/ 2020,
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020 и 141/2020) Штаб за ванредне ситуације општине Чока, на седници
одржаној дана 27.11.2020. године, донео је следећи:
ЗАКЉУЧАК
о мерама за сузбијање и заштиту од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Чока
Због погоршања тренутне епидемиолошке ситуације Штаб за ванредне ситуације општине Чока
прописује следеће мере заштите становништва:
1. У периоду почев од 24.новембра 2020.године закључно са 3.децембром 2020.године радно време
угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинскох центара, позоришта,
биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу, ограничава
се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до 05.00 часова наредног дана.
2. НАЛАЖЕ СЕ Општини Чока, да обезбеди довољну количину течности хипохлорида (3000 литара) за
дезифенкцију јавних површина.
3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП Чока да сваког понедељка и петка, почевши од 30.11.2020.године изврши
дезинфекцију свих јавних површина, здравствених установа, банака и банкомата, аутобуске и
железничке станице, као и свих других објеката од јавног значаја, а по налогу команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.
Овим закључком престаје да важи закључак од 17.11.2020. године. Закључак ступа на снагу даном доношења.
Овај закључак биће објављен у «Службеном листу општине Чока».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Штаб за вандредне ситуације општине Чока
Број: VI 87-1/2020-31
Дана: 27.11.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА,
Стана Ђембер, с.р.
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Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Чока
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Чока
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. Годину на
Одлука о висини пореске стопе пореза на имовину на права на
територији
општине на
Чока
непокретностима
територији општине Чока
Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
Одлуке о измени Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у
јавној својини Републике Србије на територији општине Чока
Закључак о давању сагласности на Извештај о извршењу буџета општине
Чока за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
Закључак о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из програма пословања „Регионална депонија“ Доо
Суботица за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
Закључак о давању сагласности на Извештај о остваривању годишњег плана рада
Основне школе „Серво Михаљ“ у Падеју за школску 2019/2020. Годину
Закључка о давању сагласности на Годишњи план рада Основне школе „Серво
Михаљ“ у Падеју за школску 2020/2021. Годину
Закључак о давању сагласности на Извештај о раду ОШ „Др Тихомир
Остојић“ Остојићево на крају школске 2019/2020. Године
Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада ОШ „Др Тихомир
Остојић“ Остојићево школске 2020/2021. Године
Закључак о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом
Црвеног крста Чока за 2021. годину
Решење о разрешењу једног члана Школског одбора Основне Школе „Серво
Михаљ“ из Падеја
Решење о именовању једног члана Школског одбора Основне Школе „Серво
Михаљ“ из Падеја
Решење о избору чланова Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта
Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије
Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, стамбено – комуналне
делатности и заштиту животне средине
Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе
Решење о избору чланова Комисије за привреду
Решење о избору чланова Комисије за просвету и омладину
Решење о избору чланова Комисије за друштвене делатности и верска питања
Решење о избору чланова Комисије за здравље и социјална питања
Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Чока
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Закључак о мерама за сузбијање и заштиту од ширења заразне болести
COVID-19 на територији општине Чока
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„Службени лист општине Чока“ излази по потреби
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ИЗДАВАЧ:
АДРЕСА ИЗДАВАЧА:

Тот Золтан, Секретар Скупштине општине Чока
Скупштина општине Чока
23320 Чока, Потиска бр. 20
Тел: 0230/471 –000, факс: 0230/471-175

Главни и одговорни уредник
Тот Золтан, с.р.

